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LAG Podralsko z.s.
LAG Podralsko o. s. vznikla jako občanské sdružení podle zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů realizující v oblasti své působnos-
ti mezisektorové partnerství zástupců podnikatelského sektoru, veřej-
né správy a neziskového sektoru dne 31. května 2004. Od dubna 2014 
má LAG Podralsko, dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, statut 
zapsaného spolku, tj. LAG Podralsko z. s.

Hlavním cílem spolku je celkový rozvoj regionu, především na princi-
pech iniciativy Evropské unie LEADER.

LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení ven-
kovského prostoru. Je postavená na těchto znacích:

- každý region má svoje specifika, která mohou být při správném vy-
užití jeho šancemi

- nejlepší znalost regionu mají ti, kteří v něm bydlí a působí, aktivní 
subjekty vytvářejí tzv. místní akční skupinu (MAS), která určitým 
způsobem může spoluvytvářet svůj region

- do partnerství jsou zapojeni zástupci komunální sféry, podnikatelé, 
neziskové organizace, fyzické osoby apod., tím dochází k výměně 
zkušeností a k plnému využití místního potenciálu

LAG Podralsko se zaměřuje na následující činnosti:
- aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení, jako i spolu-

práce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnic-
kými osobami 

- spolupráce se svazky obcí, orgány státní správy a orgány samospráv 
obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících napl-
nění otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu

- poskytování poradenství při zpracovávání žádostí o dotace a granty 
všem zájemcům na svém území působnosti

- poskytování informací o sobě a své činnosti v propagačních materi-
álech, na webových stránkách a podobně

- propagace a provádění certifikace známky „Regionální produkt Lu-
žické hory a Máchův kraj“

- pomoc se zpracováním strategických plánů obcí, měst a mikroregionů

- spolupráce se základními a  středními školami, realizace vzděláva-
cích aktivit pro děti a mládež

Do dalšího programového období 2014 – 2020 vstupuje LAG Podral-
sko s  celkovým počtem 62 obcí , především na  území Libereckého, 
částečně ale i Středočeského a Ústeckého kraje.

V  programovém období 2007 – 2013 vyhlásila místní akční skupina 
celkem 7 výzev z osy IV. – LEADER, opatření IV.1.2. V území LAG Podral-
sko bylo realizováno 113 projektů v celkové částce cca 60 mil. Kč.

Další finanční prostředky získalo území prostřednictvím osy IV LEADER, 
opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce. LAG Podralsko spolu s partner-
skými MAS, především MAS Turnovsko (nyní MAS Achát) se účastnily 
osmi výzev k  realizaci projektů spolupráce, přičemž uspěly v  sedmi 
projektech. V  území byly v  rámci projektů spolupráce realizovány 
vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity, pořizováno různé volnočasové 
vybavení, restaurovány drobné památky a probíhaly stavební úpravy 
v celkové částce více než 10 mil. Kč.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí



Příklady podpořených projektů:
Rekonstrukce mlýnského náhonu

V rámci projektu byla v obci Osečná provedena rekonstrukce mlýnského 
náhonu, který přivádí vodu z Jenišovského rybníka k Jenišovskému mlýnu. 
Jedná se o historické dílo, které bylo vybudováno před více než 400 lety. 
Záměr jeho rekonstrukce vycházel z požadavku na provedení citlivé obno-
vy náhonu Jenišovského mlýna. Realizace tohoto projektu byla v celkové 
výši 978 581 Kč. Z Výzvy č. 1, fiche 5 „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova“ byla poskytnuta dotace ve výši 740 103 Kč.

Oddychová zóna u obecního úřadu
Projekt vyřešil vybudování odpočinkové zóny pro děti a obyvatele obce, 
plocha byla osazena herními prvky a dalším mobiliářem. Nachází se zde 
lavičky, infotabule, hrací sestava, 43 m² dopadové plochy a byly vytvořeny 
dvě štěrkové cesty. V obci Noviny pod Ralskem se vhodná klidová a oddy-
chová zóna nenacházela. Tento prostor užívá i  mateřská škola, která se 
nachází v  budově OÚ. Realizace tohoto projektu byla v  celkové výši 
328 422 Kč. Z Výzvy č. 1, fiche 2 „Občanské vybavení a služby“ byla poskyt-
nuta dotace ve výši 251 259 Kč.

Obnova a zpřístupnění kulturní památky
Rekonstrukce barokní kaple, jejíž součástí byla instalace umělecky kova-
ných bezpečnostních mříží, což umožní otevření kaple veřejnosti. Došlo 
k  revitalizaci okolí této kulturní památky. Celkové náklady projektu jsou 
549.000 Kč. Z Výzvy č. 2, fiche 5 „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví ven-
kova“ byla poskytnuta dotace ve výši 486 691 Kč.

Venkovní učebna
V  červenci roku 2011 byla v  areálu Základní školy v  Osečné dostavena 
Venkovní učebna. Tento projekt byl realizován jako víceúčelové zařízení, 
které bude sloužit jednak žákům místní ZŠ při moderních metodách výuky, 
dále zde bude realizována činnost zájmových kroužků a  v  neposlední 
řadě bude využíváno v odpoledních hodinách místní mládeží a občan-
skými sdruženími pro vzájemná setkávání. Projekt měl celkovou hodnotu 
409  207 Kč a  byla pro něj získána dotace z  Výzvy č. 3, fiche 2 
„Občanské vybavení a služby“ ve výši 358 965 Kč.

Máchova stezka
Cílem bylo vytvoření 8,9 km dlouhé naučné stezky, součástí které bylo vy-
tvoření 11 odpočinkových míst, 14 informačních tabulek a 17 informač-
ních tabulí. Stezka spojuje 30 zajímavých míst v  okolí Máchova jezera 
a na mnohých jsou celostátně registrované kulturní památky. Projekt měl 
celkovou hodnotu 337 580 Kč a byla pro něj získána dotace z Výzvy č. 3, 
fiche 3 „Podpora cestovního ruchu – ubytování, sport“ ve výši 280 575 Kč.

Rekonstrukce a úprava místní komunikace
V  obci Chlum byla rekonstruována hlavní místní komunikace v  centru 
obce a  okolí této komunikace - chodník, obrubníky, zpomalovací práh. 
Celkové náklady projektu byly ve výši 1 238 900 Kč. Z Výzvy č. 3, fiche 1 
„Obnova a rozvoj vesnic“ byla obci poskytnuta dotace ve výši 936 983 Kč.

Rekonstrukce půdního prostoru 
na boulderingovou stěnu

V  budově bývalé Lidové školy umění na  náměstí ve  Stráži pod Ral-
skem, kde sídlí volnočasový spolek ŠEŠULE, vznikla nová umělá lezec-
ká stěna na bouldering. Stěna má vyznačené některé trasy, po kterých 
můžete lézt, vytvářet si však můžete i  vlastní cesty. Bouldering je 
vhodný pro všechny věkové kategorie. V prostoru, kde je boulderová 
stěna postavená je další vybavení, které slouží k posilování, nebo pro-
tahování těla. Projekt měl hodnotu 1 750 000 Kč a byla pro něj získána 
dotace z  Výzvy č. 6, fiche 2 „Občanské vybavení a  služby“ ve  výši 
1 575 000 Kč. http://www.sesule.cz

SKI areál Podralsko
Cílem projektu bylo vybavení sportovního klubu Skiareál Podralsko 
o.s. sjezdovou a běžeckou výstrojí v rámci působnosti klubu (LAG Pod-
ralsko ). Vybavení bylo nakoupeno v  hodnotě 299.400 Kč. Dotace 
ve výši 269 460 Kč byla poskytnuta z Výzvy č. 4, fiche 2 „Občanské vy-
bavení a služby“.

Zakoupení dodávky pro rozvoj podnikatelských
aktivit – ekokrámek

Soukromý podnikatel Ing.  Petr Kacálek si založil malou firmičku 
„Ekokrámek“, který se zabývá zeleninovými bedničkami. V roce 2013 
mu byla poskytnuta dotace ve  výši 360  485 Kč z Výzvy č. 7, fiche  6 
„Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje“. Za tuto dotaci si pořídil 
novou dodávku a vybavení pro   rozvoz potravin. Celková cena vyšla 
na 630 786 Kč. www.ekokramek.cz

Vybudování víceúčelového hřiště
Výstavba víceúčelového hřiště o rozměrech 40 x 20 m a celkové ploše 
800 m2, včetně oplocení, určeného k míčovým hrám pro žáky ZŠ, oby-
vatele i návštěvníky Obce Zahrádky vyšla na 1 600 800 Kč. Na výstavbu 
byla obci poskytnuta dotace ve výši 1 200 600 Kč z Výzvy č. 4, fiche 2 
„Občanské vybavení a služby“.

Pořízení mikrobusu
V roce 2012 získala obec Kravaře v Čechách dotaci ve výši 428.400 Kč 
z Výzvy č. 4, fiche 2 „Občanské vybavení a služby“ na pořízení devíti-
místného minibusu, který by vozil děti z nedalekých osad, které mají 
problémy se spojením. Celkové náklady na minibus činily 595 000 Kč.

Komunální technika pro údržbu obce a obnova 
veřejného osvětlení

Obec Velký Valtinov si za dotaci z Výzvy č. 5, fiche 1 „Obnova a rozvoj 
vesnic“ ve výši 275 400 Kč pořídila nový traktor k letní i zimní údržbě 
veřejných prostranství, který nahradil nakupované služby. Došlo 
k úspoře finančních prostředků. Dále došlo k obnově veřejného osvět-
lení v části obce za staré technicky dožilé. Nové osvětlení je vyšší kva-
lity s  nižší spotřebou elektrické energie. Celkové náklady činily 
367 200 Kč.
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